
1398163سال،یکهشمار،هفتمجلد،پزشکیگیاهدرزیستیمهار

علمی کوتاهمقاله
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چکیده
Ooencyrtusپـراکنش و میـزان کـارایی زنبـور    تعیـین  ر این تحقیق بـه شناسـایی،   د ferdowsii Ebrahimi and Noyes 2014

هـاي فـردوس، سـرایان و قـاین در اسـتان خراسـان جنـوبی       هاي بادام شهرستاندر باغرزاسه خوارسوسک سرشاخهید تخم یپارازیتو
.Oدر این مناطق زنبور .ه استپرداخته شد ferdowsii زمان شروع فعالیت . فعالیت داشت1392از اواخر خرداد تا اواسط تیرماه سال

میـانگین درصـد پارازیتیسـم در کـل منـاطق      . ماه در مهویـد بـود  یرمان مشاهده آن در اواسط تماه و آخرین زاواخر خرداداین زنبور 
بیشترین پارازیتیسم در هفته اول . اوج زمان ظهور پارازیتوییدها در کلیه مناطق اواسط تیرماه بود. ثبت شد45/34±91/2برداري نمونه

میـانگین خـروج زنبـور از    . زیته مشـاهده نشـد  مصعبی، تخم پارامناطق کرغند واما در . ثبت شددرصد 7/79تیرماه در منطقه خرو با 
ایـن میـزان   . باشـد مـی O. ferdowsiiبـود کـه مبـین وجـود سوپرپارازیتیسـم در زنبـور       19/1±05/0یک عـدد تخـم پارازیتـه شـده،     

در رصـد د7/85) ماده به کل(بیشترین نسبت جنسی . پتانسیل باالي این زنبور در کنترل سوسک رزاسه استةدهندپارازیتیسم، نشان
در این خصوص باید آگاهی الزم به باغداران داده شود تا با . درصد ثبت شد00/67±20/4نیمه تیر ماه در منطقه مهوید و با میانگین 

. اقدامات نامناسب، به خطر نیافتد
خواربادام، زنبور پارازیتویید، کنترل طبیعی، سوسک سرشاخه:هاي کلیديواژه

مقدمه
ان اخیر و طغیان آفات خطرناکی از قبیل هاي سالیخشکسالی

)خـوار شـاخه کـرم زرد  با نام محلی (سوسک شاخک بلند رزاسه 
Osphranteria coerulescens Redtenbacher, 1850

بــادام را در معــرض ویــژهبــهکشــوردار هســتهدرختــان میــوه 
. نابودي قرار داده است

ــق آخــرین اطالعــات موجــود   ــه وزارت در طب آمارنام
در خراسـان جنـوبی   بادامزیر کشت، سطحيکشاورزجهاد

تـن  5853هکتار بـا عملکـرد   هزار10بالغ بر ، 1395در سال 
Ahmadi(است بوده  et al., 2017(.ًهـاي  تمـامی بـاغ  تقریبا

بادام و زردآلوي این اسـتان در معـرض خسـارت ایـن آفـت      
.قرار دارد

ــل شــخم،  در حــال حاضــر روش ــایی از قبی ــهه و تغذی
شت گیاهان تلـه  اک،ري مناسب، حاصلخیز نمودن خاكآبیا

ها روي گیاهان تله با سموم از بین بردن سوسک،مانند هویج
هـاي  هـاي آلـوده از زیـر قسـمت    فسفره نفوذي، هرس شـاخه 

کانال تغذیه الروي و سوزاندن آنهـا قبـل از ایجـاد خسـارت     
اقتصادي، سمپاشـی بـا سـموم سیسـتماتیک در مراحـل اولیـه       

شودهاي نازك توصیه میري و نفوذ الرو در شاخهگذاتخم
)Rajabi, 1991(. همچنــین عوامــل بازدارنــده طبیعــی ماننــد

ــانواده   ــاي خــ ــدادي از زنبورهــ ــاي تعــ ، Chalcididaeهــ
TorymidaeوIchneumonidae ایـــن پارازیتوییـــدهاياز

Xoridesرونــد کــهشــمار مــیحشــره بــه coroyrensisاز
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ید الرو بیشـتر از  یعنوان پارازیتوبهIchneumonidaeخانواده
کلـی  طـور بـه .)Rajabi, 1991(باشـد مـی ها فعال گونهسایر 
هاي مختلـف مبـارزه بـا ایـن آفـت خطرنـاك تـاکنون        روش
هـاي  ساز نبـوده و در منـاطق وسـیعی از اسـتان و اسـتان     چاره

زردآلــو و بــادام در مخــاطره جــدي قــرار هــايهمجـوار بــاغ 
ویژهسایی و به کارگیري تمامی عوامل بهلذا شنا.گرفته است

.رسدنظر میکنترل بیولوژیک این آفت ضروري بهعوامل 

و Encyrtidaeیک گونه زنبور پارازیتویید از خـانواده  
هاي ، در مناطقی از خراسان جنوبی، تخمOoencyrtusجنس 

در این تحقیق بـه  . را پارازیته می کندخوارشاخهسوسک سر
-1392هـاي  کـارایی ایـن زنبـور در سـال    بررسی پراکنش و

.Oاین زنبـور بعـدا بـه نـام علمـی     . پرداخته شده است1391

ferdowsii Ebrahimi and Noyes 2015  نامگذاري و ثبـت
عنـوان پارازیتوییـد   نبور براي اولین بار در جهان، بهاین ز. شد

Ebrahimi(تخم سوسک رزاسه گزارش شده اسـت   et al.,

2014.(
. خــانواده اســت23شــامل Chalcidoideaده باالخــانوا

Encyrtidae490هاي مهم این گروه، شامل یکی از خانواده
ــدود   ــنس و ح ــی 4000ج ــه م ــد گون ). Noyes, 2017(باش

در منـاطق  Encyrtidaeزنبورهاي توصیف شـده از خـانواده   
هاي باشند و بیشترین گونهگونه می1270پالئارکتیک بالغ بر 

.شوندها را شامل میها و پسیلکپارازیتویید شپش
هـاي ایـن   تـرین جـنس  یکی از مهـم oencyrtusجنس
گونـه از ایـن جـنس تـاکنون     200حـدود  . باشـد خانواده مـی 

Huang(اند شناسایی شده & Noyes, هاي ایـن  گونه). 1994
ــه    ــم پروان ــد تخ ــدتا پارازیتوئی ــنس عم ــاالن  ج ــا و ناجورب ه

از ایـن جـنس از روي   هاي متعـددي همچنین گونه. باشندمی
Syrphidaeهـاي  ها، مراحل نابالغ مگسمراحل پورگی شته

هـــــــاي خـــــــانواده ، کفشـــــــدوزكCecidomyiidaeو 
Coccinellidaeزنبورهاي خانواده ،Dryinidaeشـفیرة  ، پیش

هــــــاي خــــــانوادةهــــــا و شــــــفیرة مگــــــسپروانــــــه
hloropidae هـاي هـاي خـانواده  و بـالتوريAscalaphidae

Guerrieri)انـد  گـزارش شـده  Chrysopidaeو et al., 2010) .
ــیش از  ــن جــنس در کشــورهاي  10ب ــه از زنبورهــاي ای گون

انـد  کار برده شـده هاي کنترل بیولوژیک بهمختلف در برنامه
)Huang & Noyes, 1994 .(

بـا توجـه بـه اهمیـت زنبورهـاي پارازیتوئیـد در کنتــرل       
کـارایی ایـن   بیولوژیک، شناسایی کامل و تعیین پـراکنش و  

از ) Conservation(حفاظـت و حمایـت   بـه منظـور  هـا  گونه
بیولوژیـک  کنترلگیري از پتانسیل بهرههاي بومی و جمعیت

تواند در راستاي کاهش جمعیـت و  می،زنبورهاي این جنس
یـک برنامـه کامـل    در قالب خوار خسارت سوسک سرشاخه

. ثر باشدؤبسیار م) IPM(مدیریت تلفیقی
گونـــه از ایـــن 159تـــاکنون Encyrtidaeه از خـــانواد

Fallahzadeh)خـــانواده از ایـــران گـــزارش شـــده &

Japoshvili, 2017) . ــنساز Ooencyrtusج Ashmead,

گونه از این جنس تاکنون از ایران گـزارش  11تعداد 1900
Fallahzadeh(شـــده اســـت   & Japoshvili, 2017 (

(Fallahzadeh & Japoshvili, 2010, Lotfalizadeh, H.

2010, Ebrahimi et al., 2014).
ها به شرح جدول ذیـل  هاي این گونهپراکنش و میزبان

):1جدول (می باشد

هامواد و روش
هاي هاي بادام آلوده شهرستانباغاز برداري براي نمونه

آیســک، کریمــو، (، ســرایان)باغســتاناســالمیه و(فــردوس
)ري دشـت بیــاض کرغنـد و خضــ (و قــاین ) مصـعبی و نـوده  

خـوار  با توجه به اینکه خسارت سوسک سرشاخه)2جدول (
به محـض ظهـور اولـین    .شدندانتخاب بود،در آنها شدیدتر 

حـدودا اواخـر   (حشرات بالغ و مشاهده تخم سوسک رزاسـه  
هـا آغـاز و تـا پایـان     بـرداري از تخـم  ، نمونـه )اردیبهشت مـاه 

. دشانجام روز3تا 2ی با فواصل مهرماه به صورت بازدیدهای
هـاي  شده، از هرکدام از محله هاي پارازیتبراي بررسی تخم

سـاله انتخـاب و از   10درخت حدودا 5فوق به طور تصادفی 
ــدام  ــاخه  20هرکـ ــک سرشـ ــم سوسـ ــدد تخـ ــوار عـ از (خـ
هــايهــا و ارتفــاعمتــري از جهــتســانتی50هــاي سرشــاخه
ــف ــه )مختل ــت نمون ــر نوب ــع ، در ه ــرداري جم ــهب آوري و ب

.شدمایشگاه منتقل آز
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).Fallahzadeh and Japoshvili, 2010 & 2017(ایران درOoencyrtusزنبورهايهاي پراکنش و میزبان-1جدول 
Table 1. Distribution and hosts list of Ooencyrtus species in Iran (Fallahzadeh and Japoshvili, 2010 & 2017).

species OoencyrtusHost
Host plantLocality (Provinces) SpeciesFamily

O. cinctus
Prinsloo, 1987

Bucculatrix ulmellaBucculatricidaeUlmus
(Ulmaceae)

Tehran

O. egeria
Huang & Noyes, 1994

Brachynema germarii,
Acrosternum arabicum and
A. breviceps

PentatomidaePistacia
(Anacardiaceae)

Kerman

O. kuvanae
(Howard, 1910)

Chrysoperla carnea,
S. fedtchenkoi

ChrysopiodaeCupressus
(Cupressaceae)

Fars

O. masii (Mercet, 1921)Ocneria terebinthinaLymantriidaePistacia
(Anacardiaceae)

Fars, Khojir
National Park

O. nigerrimus
Ferrière & Voegelé, 1961

Eurygaster integricepsScutelleridaeTriticum
(Graminae)

Tehran, Hamedan,
Lorestan, Markazi

O. telenomicidaAelia sp.
Eurygaster sp.
Dolycoris bacarum
Carpocoris fuscipinus

Pentatomidae
Scutelleridae
Pentatomidae
Pentatomidae

Triticum
(Graminae)

Tehran, Hamedan,
Lorestan, Markazi,
Mazandaran,
Kerman,
Azarbayejane-e-
Sharghi, Ghazvin

O. fecundus
Ferrière & Voegelé, 1961

Eurygaster integricepsScutelleridaeTriticum
(Graminae)

Azarbayejane-e-
Sharghi,
Azarbayejane-e-
Gharbi

O. ferdowsii
Ebrahimi & Noyes, 2014

O. coerulescensCerambycidaeAmygdalus,
Prunus
(Rosaceae)

Khorasan-e-jonubi

O. iranicus
Hayat & Mehrnejad, 2016

Brachynema germariiPentatomidaePistacia
(Anacardiaceae)

Semnan

O. pistaciae
Hayat & Mehrnejad, 2016

Brachynema germariiPentatomidaePistacia
(Anacardiaceae)

Kerman

O. pityocampae
(Mercet, 1921)

Brachynema signatumPentatomidaePistacia
(Anacardiaceae)

Kerman, Gilan

شده در داخل ظروف شفاف براي آوريهاي جمعتخم
. قرار داده شدهفته3مدت یتوئیدهاي احتمالی بهخروج پاراز

ــه ــه نمون ــت  هــاي جمــعاز کلی ــد و در نهای آوري شــده بازدی
هاي پارازیته شمارش و در جداول مربوطه بـراي تعیـین   نمونه

تعـداد کـل تخـم، تعـداد تخـم      (درصد پارازیتیسم ثبت شـد 
شـده قبـل از   زنبورهـاي خـارج  . )شـده و تعـداد زنبـور   یختفر

. حـاوي اتـانول منتقـل شـد    هـاي مرگ به داخل میکروتیوب
محــل (اقــدام بعــدي کدگــذاري و درج مشخصــات الزم   

آوري، طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سـطح دریـا،   جمع
میزبان گیاهی و تهیه اسالید و عکس براي شناسایی مقدماتی 

صـورت  هـا بـه  سـپس نمونـه  . کسـیون بـود  و نگهداري در کل
ــد     ــاي پارازیتوئیـ ــیت زنبورهـ ــایی و جنسـ ــدماتی شناسـ مقـ

بـراي  . شـد تعیـین بر اساس شکل شـاخک  آوري شدهجمع
هـا  تایید و شناسایی تکمیلی در صورت نیاز تعدادي از نمونـه 

متخصصین مربوطه در داخل یا خارج از کشـور ارسـال   براي

ات جغرافیایی محل پراکنش اطالعبرداري ومحل نمونه. شد
هـا در  نقشـه پراکنـدگی آن  و ثبـت  GPSبا اسـتفاده از گونه

.ترسیم شداستان 

نتایج و بحث
.Oموقعیت مکانی و نقشه پراکنش ) الف ferdowsii

در 1392و 1391هــاي هــاي مقــدماتی در ســالبررســی
جنـوبی نشـان داد کـه بیشـترین     مناطق مختلف استان خراسان

هـاي  هـاي بـادام آلـوده شهرسـتان    زنبور در بـاغ پراکنش این 
کریمو، مصعبی و (، سرایان )آباد و مهویدخرو، فتح(فردوس 

شهرسـتان  (در مناطق آیسک . باشدمی) کرغند(و قاین ) نوده
) شهرسـتان فـردوس  (و اسـالمیه  ) قاین(، کالته سري )سرایان

ایـن زنبـور مشـاهده    1392هاي تکمیلی سال برداريدر نمونه
و 2مشخصــات جغرافیــایی و مکــانی آنهــا در جــدول  . نشــد

.آورده شده است) 1شکل (موقعیت روي نقشه 
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زمان فعالیت و درصد پارازیتیسم)ب
مـاه سـال   این زنبـور از اواخـر خردادمـاه تـا اواسـط تیر     

زمــان . بــرداري فعالیــت داشــته اســتدر منــاطق نمونــه1392
در منـاطق  ) 1(شروع و اتمام فعالیت این زنبور طبـق نمـودار   

. ثبـت شـد  30/3/1392د در تـاریخ  کرغند، خـرو و فـتح آبـا   
که شروع فعالیت در مهویـد و مصـعبی بـا تـاخیر دو     درحالی

روزه ثبت شد و آخرین زمان مشـاهده ایـن زنبـور در تـاریخ     
. در مهوید بود16/4/1392

بـرداري در ایـن   هاي نمونـه از لحاظ اکولوژیکی، مکان
ــان ــق و مکـ ــوتحقیـ ــاي حضـ ــا  هـ ــد غالبـ ــن پارازیتوییـ ر ایـ

هـاي کشـاورزي بـا پوشـش گیـاهی ضـعیف کـه        میکرواقلیم
ایـن منـاطق   . باشنددرختان بادام گونه غالب در آنهاست، می

اي و در حاشـیه بیابـان   از نظر توپـوگرافی عمـومی، کوهپایـه   
و از نظر بارندگی، از منـاطق بسـیار   ) 2جدول (اند قرار گرفته

احتمـاال زمـان شـروع و طـول     .شـوند کم باران محسوب مـی 
دوره فعالیت ایـن زنبـور، تـابعی از پارامترهـاي هواشناسـی و      

ریـزي سوسـک رزاسـه    اقلیمی و یا منطبق بر زمان دوره تخم
بـا توجـه بـه محـدود بـودن جغرافیـاي فعالیـت زنبـور،         . باشد

دسترسی به اطالعات هواشناسی و اقلیمی بـراي هـر کـدام از    
بـراي اطـالع از تـاثیر ایـن     . نیستمناطق مورد بررسی مقدور 

شناسی این حشره در منطقه، الزم است پارامترها روي زیست
در ) دیتاالگر(هاي دقیق ثبت روزانه دما و رطوبت از دستگاه

ــی  در ا. محــل اســتفاده شــود ــن خصــوص مطالعــات تکمیل ی
هاي دیگـر ایـن زنبـور در    از طرفی، میزبان. باشدضروري می

قبـل و بعـد از   ود تا مشخص شـود کـه   منطقه باید شناسایی ش
هــاییچــه میزبــانيسوســک شــاخک بلنــد روتخمگــذاري

ــفعال ــیتیـ ــدمـ ــان  . کنـ ــوه و مکـ ــالع از نحـ ــین اطـ همچنـ
از زنبـور  تیو حمااظتحفوهیبه شتواندمییگذارنزمستان

.کندکمک اریبس
بـرداري  میانگین درصد پارازیتیسم در کل مناطق نمونه

عبـارتی اوج  شترین پارارزیتیسم یا بهبی. شددرصد ثبت 5/34
در کلیه منـاطق  11/4/92تا 5/4/92زمان ظهور پارازیتوئیدها 

ــود  ــاریخ  ). 2شــکل (ب ــترین پارازیتیســم در ت در 7/4/92بیش
کمترین میزان پارازیتیسـم در  . ثبت شد% 7/79منطقه خرو با 

).2شکل(منطقه کرغند و مصعبی مشاهده شد 
سمتعیین نوع پارازیتی) ج

شـده از هـر تخـم    الترین میانگین تعداد زنبـور خـارج  با
16/4در تـاریخ  41/1و 7/4/1392در تـاریخ  60/1پارازیته، 

ثبت شـد کـه ایـن    2/1طور کلی حدود در منطقه مهوید و به
از نـوع سـوپر   موضوع حکایـت از ایـن دارد کـه پارازیتیسـم    

، بـیش  نطور میانگیعبارتی در هر تخم بهبه. پارازیتیسم است
). 3جدول (کند از یک زنبور رشد و نمو می

Ooencyrtusموقعیت مناطق مختلف مورد بررسی و پراکنش زنبور -2جدول  ferdowsii 1392در خراسان جنوبی در سال.
Table 2. Location of different distribution areas of Ooencyrtus ferdowsii in South Khorasan in 2013.

Region Longitude Latitude
Height

(m)
Topography Distribution

Korghond 33° 47’ 24’’N 58° 42’ 34’’E 1692 Mountainous *
Mahvid 34° 10’ 52’’N 58° 21’ 35’’E 1807 Submontane *
Kharv 34° 12’ 16’’N 58° 19’ 36’’E 1815 Submontane *
Fath-Abad 37° 07’ 07’’N 58° 23’ 09’’E 1823 Submontane *
Nowdeh 34° 01’ 50’’N 58° 26’ 39’’E 1857 Submontane *
Mosaabi 34° 00’ 53’’N 58° 29’ 07’’E 1900 Mountainous *
Karimoo 34° 01’ 57’’N 58° 30’ 49’’E 2044 Mountainous *
Kelateh-Saei 33° 50’ 45’’N 58° 44’ 08’’E 1910 Mountainous  ---
Ayask 33° 53’ 15’’N 58° 22’ 57’’E 1360 Plain  ---
Eslamieh 34° 02’ 44’’N 58° 13’ 13’’E 1330 Plain  ---
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Ooencyrtusنقشه پراکنش -1شکل  ferdowsii

Fig. 1. Distribution Map of Ooencyrtus ferdowsii.

Sampling times

.1392برداري در خراسان جنوبی در سال در مناطق مختلف نمونهOoencyrtus ferdowsiiتغییرات پارازیتیسم زنبور -2شکل 
Fig 2. Activity and parasitism percentage of Ooencyrtus ferdowsii in different areas in South Khorasan in 2013.
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.خارج شده از هر یک عدد تخم پارازیت شدة سوسک رزاسهOoencyrtus ferdowsiiمیانگین تعداد زنبور -3جدول 
Table 3. Mean number of emerged Ooencyrtus ferdowsii per parasitized egg of Osphranteria caerolescens.

Sampling times

Regions

2013/06/14

2013/06/17

2013/06/20

2013/06/23

2013/06/23

2013/06/28

2013/06/30

2013/07/02

2013/07/04

2013/07/07

Means (±SE)

Korghond * * 1.00 1.00 0.50 * * * * * 0.17±0.83

Mahvid * * * 1.21 1.21 1.60 1.10 1.04 1.65 1.41 0.11±2.00

Kharv * * 1.10 1.00 1.17 1.25 1.12 1.36 * * 0.05±1.17

Fath-Abad * * 1.14 1.00 1.25 1.00 1.00 0.64 * * 0.02±1.08

Mosaabi * * * 1.25 0.00 0.00 0.00 1.30 * * 0.09±1.18

*parasitoid obserevedNoعدم فعالیت زنبور* 

Ooencyrtusهاي مختلف زنبور در جمعیت) ماد به کل(نسبت جنسی حشرات بالغ -4جدول  ferdowsii.
Table 4. Sex ratio (female per total) in different populations of Ooencyrtus ferdowsii.

Sampling time

Regions

2013/06/14

2013/06/17

2013/06/20

2013/06/23

2013/06/23

2013/06/28

2013/06/30

2013/07/02

2013/07/04

2013/07/07

Means
(±SE)

Korghond * * 100 100 100 * * * * * 0.00±100.00

Mahvid * * * 75 100 82.8 71.3 81.2 76.1 85.7 4.16±81.15

Kharv * * 72.7 75 75 79.8 67.2 57.3 * * 3.24±71.17

Fath-Abad * * 75 50 64.2 75 50 56.2 * * 4.70±61.73

Mosaabi * * * 80 60 * 100 75 * * 8.26±78.75

*parasitoid obserevedNoعدم فعالیت زنبور* 

تعیین نسبت جنسی) د
درصـد در  7/85) مـاده بـه کـل   (بیشترین نسبت جنسی 

درصـد  67طور کلی حدود در منطقه مهوید و به16/4تاریخ 
.قابل مشاهده است4سایر مقادیر در جدول . ثبت شد

ــق،   ــن تحقی ــه   4635در ای ــک رزاس ــم سوس ــدد تخ ع
1597از ایـن تعـداد   . آوري و مورد بررسی قرار گرفـت جمع

میانگین درصد پارازیتیسـم در کـل   . عدد پارازیته شده بودند
احتمال ایـن کـه   . ثبت شد45/34±91/2برداري مناطق نمونه

این گونه زنبور در سایر نقاط کشور نیز فعالیت داشـته باشـد،   
ریدر سـا آن ییو کارایپراکنش احتمالبنابراین . وجود دارد

.قابل بررسی استزیمناطق کشور ن

تـوان گفـت کـه میـزان     اس نتایج ایـن تحقیـق مـی   براس
فعالیت و پارازیتیسم این زنبور در مناطق مـورد بررسـی، هـر   

دهنده کـارایی مطلـوب   چند اختالف زیادي داشت؛ اما نشان
بــا توجــه بــه . ایــن زنبــور در کنتــرل سوســک رزاســه اســت 

ــزایش خســارت سوســک   گســترش تبعــات خشکســالی و اف
ر خصـوص شـناخت ایـن عامـل     رزاسه، باید دخوارشاخهسر

کننده مهم و پتانسیل کنترلـی آن آگـاهی الزم   طبیعی کنترل
به باغـداران داده شـود تـا بـا اقـدامات نامناسـب، حفاظـت و        

از طرفی، . حمایت از این عامل مفید در طبیعت به خطر نیافتد
بـر  رگـذار یعوامـل تاث ت و ظـ احفيروش هاشود توصیه می
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زنبـور در  یزبـان یمفیشناخت طبا شناسایی و زنبورتیجمع
.شودیبررسیباغاتیمناطق انتشار و نقش عمل

توانـد زمینـه   همچنین آگاهی از فعالیت ایـن زنبـور مـی   
تر جهت پرورش انبوه و رهاسازي کارهاي تحقیقاتی گسترده

البته باید توجه داشت که . آن در مناطق آلوده را فراهم آورد
اي پراکنش، تنوع گونـه تحقیقات محدود و اندکی در زمینۀ

و اکولوژیـک ایـن زنبورهـا در ایـران     هاي بیولوژیک و جنبه
امکـان ) 1384(عسـکري و همکـاران   . صورت گرفتـه اسـت  

Ooencyrtusپــرورش cf. masiiتخــمزنبــور پارازیتوییــد
Ocneriaبنـه خـوار برگپروانه terebinthinaمیزبـان روي

Askary)واسط را مورد بررسـی قـرار دادنـد    et al., 2005) .
میزبـان عنـوان بهباراولینبرايگرافوزوماسنتحقیقایندر

O. cf. masiiپیشـنهاد چنینتوانمینتایجاساسبرومعرفی
زنبورکلنیحفظبرايتوانمیآنهايتخمازتنهاکهنمود

.نموداستفادهآزمایشگاهدر
که Ooencyrtusهایی از زنبورهاي جنسدر بین گونه

ترین اند، مهمبراي اهداف مبارزه بیولوژیک به کار برده شده
.Oگونــه،  kuvanae    ي اســت کــه بــراي کنتــرل پروانــه
Lymantriaخــوار بــرگ dispar   بــه کــار رفتــه اســت

)Huang & Noyes, 1994 .(O. kuvanaeهـاي پروانـه   تخم
ایـن گونـه   . کنـد را پارازیته میLymantria disparبرگخوار

ار از ژاپن بـه ایـاالت متحـده آورده شـد و در شـرایط      باولین
ــگاهی روي  ــه 8آزمایش ــه از پروان ــانواده گون ــا از خ ــاي ه ه

Lymantriidae)3ــه ــه3(Saturniidae، )گونــــ و ) گونــــ
Lasiocampidae)2ایــن حشــره . پــرورش داده شــد) گونــه

هاي متعددي را در طول چندنسلی است و ممکن است میزبان
این گونه از سطح مزارع نیـز از روي تخـم   .سال انتخاب کند

Dendrolimus spectabilis (Lep. Lasiocampidae)

منظـور بررسـی   همچنین تحقیقـاتی بـه  . استآوري شدهجمع
خــوار کــاج نقــش ایــن پارازیتوئیــد در کنتــرل پروانــه بــرگ

Dasychira pinicola (Lep. Lymantriidae) ــمال در ش
ها نمونه از میلیون. م شده استایالت ویسکانسین آمریکا انجا

این حشره در امریکا بـه صـورت انبـوه پـرورش و رهاسـازي      
در حال حاضر این حشره کامال استقرار پیدا کرده و . اندشده

. باشدهاي کنترل آفت میجایگزین مناسبی براي سایر روش
Ooencyrtus johnsoni نیز یک پارازیتویید تخم در هاوایی

Murgantiaســنرنیــا بــراي کنتــرل  اســت کــه از کالیف 

histrionicaخوبی مسـتقر شـده اسـت   کار رفته است و بهبه .
، Ooencyrtus pallidipesدیگـري بـه نـام    همچنین از گونه

در هاوایی ) پیچنده برگ موز(Erionota thraxبراي کنترل 
ایـن گونـه در آسـیا    . و موریس با موفقیت استفاده شده است

دارد و در Lepidopteraز راســـته هـــاي زیـــادي ا میزبـــان
نیـز بـه   Othreis fulloniaهاي کنترل بیولوژیک علیـه  برنامه

Huang(شــود کــار بــرده مــی & Noyes, گونــه). 1994
Ooencyrtus phongi  نیز یک گونه آسیایی دیگر است کـه

ــه  ــم گونــ ــه  تخــ ــاالن از جملــ ــف ناجوربــ ــاي مختلــ هــ
Tessaratoma papillosaــد پاراز ــی را در تایلن ــه م ــد یت کن

)Huang & Noyes, 1994 .(Ooencyrtus telenomicida

نیز پارازیتویید تخم ناجورباالن ازجمله سن گنـدم در تمـامی   
ــه صــورت         ــت کــه ب ــا و آســیا اس ــا شــمال آفریق ــا ت اروپ

هـا پـرورش داده   هاي مختلف پروانهآزمایشگاهی روي گونه
Huang(شده است  & Noyes, Ooencyrtusگونـه ). 1994

utetheisae    نیز پارازیتویید تخم ناجورباالن اسـت کـه بـراي
بــه کــار رفتــه Pseudotheraptus wayiکنتــرل بیولوژیــک 

Huang(اســت  & Noyes 1994 .(ــنهادیپ ــش ــود در یم ش
.Oزنبـور  یشـگاه یخصوص امکان پرورش آزما ferdowsii

یلـ یتکمقاتیتحقیمصنوعيواسط و غذايهازبانیميرو
.ردیصورت گ
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Distribution, seasonal activity and efficacy of Ooencyrtus ferdowsii (Hym.: Encyrtidae), egg parasitoid of
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Abstract

In this research, during the years 2012-2013 the identification, distribution and efficacy of egg parasitoid,

Ooencyrtus ferdowsii on rosaceous long horn beetle, Osphranteria caerolescens have been studied in infected

almond gardens in Ferdows (Kharv, Fath-Abad and Mahvid), Sarayan (Karimou, Mosabi and Nodeh) and Qayen

(Korghond And Kalateh Seri) in Khorasan-Jonoubi province, Iran during 2012-2013. O. ferdowsii has been

active in the region between late June and mid-June. The time for the start of activity was in late June and the

last time the wasp was seen in mid-May in Mahwid. In the areas of Ayask, Kalateh Series and Islamiyah, this

parasitoid was not detected in sampling. The average percentage of parasitism in all sampling areas was 34.5%.

Most parasitism was recorded on July 7, 2013 in total areas with 79.7%. Parasitism was a type of super

parasitism. The highest sex ratio (females to total wasps) was recorded 85.7% and the mean was about 67%. This

parasitoid indicates the high potential for controlling the rosaceous long horn beetle.

Keywords: almond, parasitoid wasp, natural control, long horned beetle


